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1/ va ţine esposlţla, românii mer- 
fla Paris, vor găsi ziarul «TIMPUL* 
Grands Magasins du Printemps, 

S lm rd  Haussmann 70. *

plEPESI TELEGRAFICE&
A L E  « T I M P U L U I *

BUCUREŞTI
M a r ţ i  1 9  S ep t. (1  o cto m b re )

I întreaga Constituţie a fost violată tn mod pieziş de către radicali. 
| Acuma vom arăta pe rănd articolele Constituţiei, călcate fă ţişi de 
I guvernul acesta.
I

A rt. 1. Principatele-unite Ro-
măne constitue un singur stat in
divizibil sub denumire de Romănia.

A rt, 2. Teritoriul Romăniel este
(Agenţia Havas)

130 septembre 4 ore seara.)
Calcuta 39 septembre,

gatirile pentru o campanie in potriva ! A rt. 13. Libertatea individuală 
îetanola! urmează. S'aü adunat pro- ' este garantată.

inalienabil.

ja i pentru 10,000 soldaţi. Se crede c& 
' I oştiri sunt destinate să meargă la

Londra, 30 septembre.
' <( Se ioIegraSnzi din Pesta către •Stan

ul» că a fost an meeting, la care u fost

Nimeni nu poate fi urmărit de 
căt In cazurile prevăzute de lege 
şi după formele prevăzute de ea.

Nimeni nu poate fi poprit safi 
arestat, afară de cazul de vină ve-

un public numeros. Scopul acestui g h ia tă , de cât tn  puterea unul m an 
iei? se spnne că ar fi de a protesta . judecătoresc, motivat şi care tre-
IÎÎ7a ocnPăr,iI Bosnieî ** 8 Pretindd bue sâ’l fie comunicat In momentul 

srea oştirilor.
(30 septembre, 8 ore seara.) 

e  Viena, 30 septembre.
Kegaida austriacă a intrat la 29 co
lin  Zvoruie. Grosul oştirilor a intrat 

[28 şi a fost primit de o deputăţie corn- 
asă din fruntaşii oraşolal. 
ainu>esBOldeclar& că se supune. 44 tunari, 

K  numeroase muniţii au fost luate.

(1 Ootombre, 9 ore dimineaţa.)
Constontinopol, 30 septembre. 

|adra englezească a plecat la Ardaki,
1 ee a salutat pavilionul turcesc. Sul- 
¡,8trimes pe Osmau-paşa la d. Layard 
i 'i mulţumească de plecarea flotei, 

ţi a avut loc cea d’ăntăî şedinţă 
şinei internaţionale, pentru organiza
ţi moliei răsăritene. Se aşteaptă de la 
Iţi din minut in minat, ştirea despre 
[rea nnel convenţii turco-austriace.

Londra, 30 septemvrie. 
Mia, in răspunsul şeii la nota engle- 
[I, declară că n’a trimis misia la Ca

lpa alt scop deoăt pentru curteuie că- 
lEmirul.
tlwrnul indian va petrece iarna viitoare 
Vlora. _
Ikaln l Worsley va forma la Cipru 
porp legiuitor de şapte membri.

arestării saü cel mult la 24 de ore 
după arestaţiune.

A ri. 14. Nimenea nu poate fi 
sustras în contra voinţei sale de la 
judecătorii, ce'l dă legea.

A ri. 15. Domiciliul este nevio- 
labil. Nici o vizitare de domicilio 
nu se poate face de căt în cazările

fiâm că d. I. C. Brătianu, capul 
|netulul, va sosi astăzi saO mâine 

ucureştl. Diferite versiuni circulă 
>ra stării sănătăţii d-sale. Din 
e ne dorim ca sănătatea d-lul 

[ie pe deplin restabilită, pentru 
ă poată domiri atăt ţara căt şi

anume prevăzute de lege şi potri
vit formelor de ea prescrise.

A ri. 19. Proprietatea de ori ce 
natură, precum şi toate creanţele 
asupra statului sunt sacre şi nevi- 
olabile.

Nimeni nu poate fi espropriat de 
căt pentru cauză de utilitate pu
blică legalminte constatată şi după 
o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Prin cauză de utilitate publică 
urmează a se Înţelege numai comu- 
nicaţiunea şi salubritatea publică, 
precum şi lucrările de apărarea ţării.

A ri. 20. Proprietatea dată ţăra- 
j nilor prin legea rurală şi despăgu
birea garantată proprietarilor prin 
acea lege nu vor putea fi nici o- 
dată atinse.

A ri. 21 aliniatul 5.
Afacerile spirituale, canonice şi 

disciplinare ale bisericel ortodoxe 
romăue se vor regula de o singură 
autoritate sinodală centrală conform 
unei legi speciale.

A ri. 24 al. 1 f i  2.
Constituţiunea garantează tuto-

hevrăsnicâau duhul din dealul ror libertate de-a comunica şi pu
‘opoliel, de ce i-a chem at in şe
fi extraordinară.
perăm că d. I. G. Brătianu i va 
hemat numai şi numai spre a’şl 
de la dănşil şi dănşil de la d-sa 
suprem «adio şi n'am cuvinte*, 
onicăndn-le că cestiunile arză- 
e, pe, cari ni le-a aprins tracta- 

Ide la B erlin , nu e de compe- 
a d-lor să le stingă.

blica ideile şi opiniunile lor prin 
graiă, prin scris şi prin presfi, fie
care fiind răspunzător de abuzul 
acestor libertăţi In cazurile deter
minate prin codicele penale, care 
în această privinţă se va revizui şi 
complecta, fără însă a se putea res
tringe dreptnl in sine saü a se În
fiinţa vr-o lege escepţională.

Delictele de presă sunt judecate de 
ju rii.

A rt. 25.— Secretul scrisorilor şi al 
d peşelor telegraf! e este neviolabil.

înstrăinarea Basarabiei in schim
bul cu Dobrogea.

Arestările, perchiziţiile făcute de 
deputaţi, cari n’ave&â nici caracter 
de magistraţi, nici s'aâ conformat 
formelor, prevăzute de legi.

Legile asupra rechiziţiunilor; mo
dul cum e'ab petrecut aceste rechi- 
ziţiunl.

Amânarea tragerii la sorţi a obli
gaţiunilor rurale.

Atentatele in contra puterii sino
dului. Schimbarea oostumulul preo
ţilor prin deciziune ministerială.

Procesele de presă, trimise de mi
nistrul Stâtescu la tribunalele co- 
recţionale.

Operaţiunile faimoaselor comisi- 
uni de anchetă, compuse din depu-

A rt. 30. alinea 1. Nici un Romăn 
fără antorizaţiunea guvernului, nu 
poate intra in serviciul unul stat 
fără ca insuşl prin aceasta să-şi 
piarză naţionalitatea.

A rt. 32.— Puterea legislativă se 
exercită colectiv de către Domn şi 
reprezentaţiunea naţională.

Reprezentaţiunea naţională se ’m 
parte ’n două adunări : Senatul şi 
Adunarea Deputaţilor.

Orl-ce lege cere învoirea a cător 
trele ramuri ale puterii legiuitoare

A rt. 37 .—  Puterea judecătorească 
se exercită de curţi şi tribunale.

A rt 42 .— Membrii uneia saü celei 
laite adunări, numiţi de guvern in 
tr ’o funcţiune salariată, pe care 
primesc, încetează de-a fi deputaţi 
şi nu ’şi reiaü exerciţiul mandatului 
lor de căt in virtutea unei nouă a 
legerl.

A rt. 68.— Corpul electoral e ’m 
părţit in fie-care judeţ in patru co- 
legiurl.

A rt. 59.— Fac parte din ântăiul 
colegiü acel, cari ab un venit fon 
ciar de trei sute galben! in sus.

A rt. 60.— Fac parte din al doilea 
colegiu acei, cari aü un venit fon 
ciar de trei-sute galbeni in jos pănă 
la una sută inclusiv.

A rt. 61.— Fac parte din al trei 
lea colegiü al oraşelor, comercianţii 
şi industrialii, cari plătesc cătră stat 
o dare de opt-zeci lei.

Sunt scutiţi de cens in acest co 
legiü toate profesiunile liberale, ofl 
ţeril in retragere, profesorii şi peu 
sionaril Statului.

A rt. 62. —  Aceste trei colegiurl 
aleg direct :

Cele două de ’ntăl câte un depu
tat fie-care, iar cel de al treilea pre
cum urmează :

Bucureştii şase; Iaşii patru; Cra- 
iova, Galaţii, Ploieştii, Focşanii, Băr 
Iad Botoşani căte trei; Piteştii, Ba
căul, Brăila, Roman, Turnu-Severin 
căte doi, iară cele-l'alte căte unul; 
peste tot cincl-zecl fi opt.

A rt. 74.— Spre a putea fi ales la 
Senat eBte de nevoie :

1) a f i  romăn de naştere saü na
turalizat ;

2) a se bucura de drepturile civile 
şi politice ;

3) a fi domiciliat in Romănia;
4) a avea vrlsta de 40 de ani ;
5) a avea un venit de orl-ce natură 

de 800 galbeni, dovedit in modul pre- 
vîzut la art. 64.

A rt. 93. alin. 8 .— El (Domnul) nu

taţi, cari nu numai afi silit prin 
ameninţări pe amploiaţii telegrafu
lui a viola jurămăntul lor, dară ăncă 
ab plastografisit o sumă de depeşi, 
dăndu-le alt înţeles prin adăogiri 
saâ supresiuni de cuvinte.

Cazul ginerelui d-lul C. A. Rosetti. 
cunoscutul Pilat, şi a multor altora.

Absorbirea tuturor puterilor de 
cătră singură camera de la Mitro
polie, transformată in convenţiune 
revoluţionară.

încălcarea camerei peste atribu- 
ţiunile judecătoreşti.

Exemplul a atâtor deputaţi, nu
miţi in funcţiuni, cari nu s’aft supus 
la o nouă alegere. Intre alţii şi fo
stul ministru Aurelian, care fiind 
deputat s’aâ numit director la şcoala 
de agricultură.

Art. 58. 59. 60. 61, cari hotărăsc 
condiţiunile cerute pentru a fi ale
gător, s’ab modificat prin legea elec
torală interpretativă; interpretaţi - 
une, care restringănd sab lăţind co- 
legiurile electorale, nu putea evident 
fi făcută de căt de-o constituantă.

Art. 62 fixeză la 58 numărul de
putaţilor colegiului al treilea. Prin 
supreeiunea deputaţilor colegiilor te 
rn aii, Bolgrad şi Cahul acest număr 
se reduce la 55, deci art 62. este 
literal modificat.

Alegeri de senatori, incontra că
rora s’a probat, că unii n’ab eta
tea, alţii censul şi căţiva nici chiar 
laţionalitatea romănă.

Diverse funcţiuni create fără legi



poate crea o nouă funcţiune fără o 
lege specială.

A lin. 11. —  El (Domnul) conferă 
gradurile militare in conformitate 
cu legea.

Alin. 14 şi ultim .—  El (Domnul) 
incheiă cu stat“ le străine conven- 
ţiunile necesare pentru comerţ, na- 
vi ga ţiu ne şi alte asemenea ; insă pen
tru ca aceste acte să aibă autori
tate îndatoritoare trebue mal ăntâifi 
a fi supuse puterii legislative şi a- 
probate de ea.

A ri. 95 alin. 7.— Actul de disol- 
vare trebue să conţie convocaţi unea 
alegătorilor pănă u două luni de zile 
şi a adunărilor păn’ in trei luni.

A ri. i01 alinea 4 şi 5 .—  Acuzaţiu- 
nea pornită de representaţiunea na
ţională contra miniştrilor, se va sus
ţinea de ea ănsăşl.

Urmărirea, pornită de Domn, se 
va face prin ministenul public.

A rt. 102. —  Pănă ce se va face 
legea prevăzută in art. precedent, 
inalta Curte de Justiţie şi de Casa- 
ţiune are puterea de a caracteriza 
delictul şi de-a determina pedeapsa.

A rt. 104.—  Nici o jurisdicţiune nu 
se poate infiinţa decăt in puterea 
unei anume legi.

ComisiunI şi tribunale estraordi- 
nare nu se pot creea sub nici un fel 
de nnmire şi sub nici un fel de cu* 
vănt.

A ri. 109. —  Nici un impozit al 
statului nu se poate stabili şi per
cepe decăt numai in puterea unei 
legi.

A rt. 112. —  Nici un fond pentru 
pensiuni safi gratificaţiunl in sarcina 
tezaurului public nu se pot acorda 
decăt in virtutea unei legi.

Art. 113. —  In fiecare an aduna
rea deputaţilor incheie so iote lele şi 
votează bugetul.

Toate veniturile safi cheltuielele 
statului trebuiesc trecute in budget 
şi in socoteli.

Bugetul se va presenta in tot- 
d’auna, cu un an inainte de punerea 
lui in aplicare, Adunării deputaţilor 
şi nu va fi definitiv decăt după ce 
se va vota de dănsa şi sancţiona de 
Domn.

A rt. 123.—  Nici o trupă străină 
nu va putea fi admisă in serviciul 
statului, nici ocupa teritoriul Romă- 
niel, nici trece pe el decăt in pu
terea unei anume legi.

A rt. 12S.- Gonstituţiunea de faţă 
nu poate fi suspendată nici in total, 
nici in parte.

speciale. In cele din urmă miniştri 
plenipotenţiari, rezidenţi etc.

Numeroase violaţiuni ale legii pen
tru înaintările in armată. Favoritis- 
muri scandaloase, cari afi făcut pe 
nişte foşti căpitani la ’nceputul cam
paniei să ajungă in şase luni colo
neii.. Numele sunt prea cunoscute 
pentru a mal fi citate.

Esecutarea convenţiunil de trecere 
a armatelor ruseşti, inainte de a fi 
aprobată de corpurile legiuitoare.—  
Alianţa cu Rusia şi participarea la 
resboifi prin simplă decisiune mini
sterială, fără chiar vre-o incuviinţare 
saă o consultare a puterii legiuitoare.

Violarea acestui paragraf combi
nat cu legea electorală, prin chema
rea inainte de termen a alegători
lor senatului, ceea ce loveşte de nu
litate constituţională una din cele 
două ramuri ale puterii legiuitoare.

Aceste două articole s’afi călcat 
in modul cel mal făţiş prin proce
dările adunării in procesul miniştri
lor conservatori.

Călcarea acestui articol cu ocazi- 
unea înfiinţării comisiunilor com 
puse din deputaţi, cari şi-afi ănsu- 
şit toate puterile judecătoreşti nu 
numai faţă cu miniştri acuzaţi, dar 
chiar cu simpli cetăţeni.

Numeroasele impozite deghizate 
sub nume de contribuţiuni voluntare, 
cele mal mal multe stoarse prin a- 
meninţări.

Numeroase călcări, făcute de mi
nister legel pensiunilor.

Acest articol a fost cu totul, cum 
se ştie, dat la o parte de adună
rile radicale.

Se ştie, cum acest articol a fost 
păzit in tot timpul resbelulul ruso- 
turc. Să amintim numai, că oştirile 
ruseşti ocupafi Romănia, pe cănd 
senatul disolvat de guvern, de sigur 
in înţelegere cu puternicii vecini, nu 
era ăncă nici reales. Iar cănd adu
nările s'afi consultat de formă, a- 
vangardele ruseşti eraú deja la Bu
cureşti.

Cele ce preced arată asemenea 
cum a fost respectat acest articol.

După aceste citaţiiinl precise, pe cari nici adversarii noştri credem, 
că nu pot a le contesta serios, concluziunea fiecăruia va fi, că consti- 
tuţiunea, promulgată la 1 Iulie 1866 şi jurată de M. Sa Domnitorul 
Carol de Hohenzollern, sub guvernul radicalilor in complicitate cu omul 
lovirii de stat dela 1864, a fost sfăşiată de sus pănă jos şi nu mal este 
astăzi decăt o treanţă de hărtie.

Am susţinut şi ăncă susţinem ca- 
tegoric, că guvernul are de gănd a 
infiinţa o bancă de fiţuici (Zettel- 
bank) şi că aceea are să umple ţara 
cu caimele. La acesta »Românul-  
ue dă următorul .demenţi* :

Voind a da da O-dată un i malta lovi
turi in creditul statului, atât de sus răds- 
cat di guvernul actual, opoziţinnea inventă 
gilele din urmă an neadmlr mal cutezător, 
mal sfruntat de cit toate. Guvernai, după 
zisele oposiţiunil, ar fi in ajunul ,de a 
emite ăncă 60 safi 70 de milioane de ohăr-

tie rnonetă, fără nici o garanţie, de oare
ce biletele ipotecare n'ar ajunge spre a 
acoperi gotul din finanţe.

»Câte cuvinte, atăte criminale neadev/rurt 
in aceste afirmări. Zicem crim inale, fiind
că oposiţiunea isbind creditul statului, nu 
face răii guvernului, ci ţgrel intregl. Cre
ditai nu este al guvernului, ci al ţgrel, 
şi ciue isbeşte intr’gnsul este nu numai 
inamic a) guvernului, oi şi al ţgrel.*

Mal ântăl, întrebăm in treacăt 
pe scamatorii din strada Doamnei 
să ne spuie anume cât de sus a ri

TIM P UL

dicat guvernul actual creditul sta
tului? Nu cum-va l-o fi ridicat şi 
mal sus de căt .situaţia cea stră
lucită* de mal zilele trecute ? Fe- 
rească-ne numai bunul Dumnezeii 
de atâta ridicare a creditului nos
tru, că despre d. C. A. Rosetti şi câr
dăşia puţină nădejde a mal remasl...

Apoi, la fraza: »Opoziţia inventă 
zilele din urmă un neadevăr mal 
cutezător de cât toate9.... ne luăm 
voia a întreba pe »Românul* să ne 
spuiâ vre unul sati doâ din acele tocite 
neadevăruri cutezătoare inventate de 
opoziţie, intre cari cel mal cuteză
tor ar fi alarma dată de noi In pri
vinţa băncii de fiţuici.

Cu toatădesminţirea »Românului*, 
repeţim ăncă odată, că guvernul are 
de gând să in6inţeze o asemenea 
bancă, şi, chiar in această sesiune 
extraordinară — daca tăceam noi —  
era să vie cu proiectul in camere.

Noi ne am obicinuit cu neobrăza
tele desminţirl ale »Românului*, şi 
nu pentru noi saă pentru el, ci nu
mai şi numai pentru publicul citi
tor, mal căutăm a’I spulbera pe a- 
ceasta din urmă, şi poate cea mat 
neobrăzată.

Ne aducem bine aminte cu ce lipsă 
de ruşine »Românul* ne arunca cu- 
văntul calomnie, Când noi dedeam 
alarma, că guvernul ctitorilor dela 
Alcazarul-Ionescu are să aducă in ca
mere proiectul de hârtie - monedă. 
Noi nu ne-am pălit atunci de des
minţirea »Românului*, şi cu toa tl 
calomnia lu i, am susţinut necon
tenit că hărtia-monedă vine, —  şi 
hărtia-monedă a venit. Cine dar a ră
mas calom niator?

Păţind de bună credinţă aşa ru
şine, ca cel de la «Românul* cu ca
lomnia d-lor, nişte oameni de trea
bă de sigur s’ar fi spânzurat; dar 
cine merită spănzurâtoarea, nici o- 
datâ nu se spânzură, şi mal ales 
democraţil-socialiştl, ca cel de la 
şcoala D-luI C. A. Rosetti, cărora, 
fiind foarte modeşti, nu le place să 
’şl afirme singuri m eritele, ci lasă 
mal bine să capete in zestâmpurl o 
solemnă şi mal inaltă afirmare de 
la dreptatea publică.

Acum, cu banca de fiţuici, ăl fă 
găduim ca siguranţă »Românului,* 
cutezătorului nostru desminţitor, a- 
ceeaşl pâţeală ca şi când cu hârtia 
monedă, şi sperăm, pentru viitorul 
socialismului in Orient, că şi de as- 
tă-datâ, atât meşterul cât * şi uce
nicii din strada Doamnei n’afi să se 
spânzure de ruşine.

D I N  A F A R Ă

Se ştie cum-că in vremea diferen
delor cu Chiva, contele Şuvalov a 
priimit însărcinarea de-a declara ca
binetului din Londra, cum-câ acea 
ţară nu va fi cucerită de Ruşi şi 
asigurarea a fost intâritâ c ’o fă
găduinţă in toată forma a împăra
tului Alexandru. După mal mulţi ani 
de impresurârl şi încălcări ruseşti in 
Asia centrală n ’a mal rămas necucerit 
de cât Afganistanul, care ca ţară 
formează o largă graniţă intre po
sesiunile ruseşti şi cele engleze. Pe 
când dar obiectul de ceartă intre 
Rusia şi Anglia era pe atuncea Chi
va, astâ-zl acest obiect e cu mult 
mal aproape.

Cum-că promisiunile făcute de con
tele Şuvalof in numele stăpânului 
sâfi n’afi fost de cât nisip şi pleavă, 
de aceeaşi greutate ca şi respec
tarea integrităţii actuale a Româ
niei, despre asta nu se va ’ndoi ni
meni, care cunoaşte modul de a pro
ceda al Rusiei.

De atunci incoacc Chiva a deve
nit o provincie vasală şi împreună

cu ea alte mici emirate din Asia 
centrală. Acum insă o misiune ru
sească, in frunte cu D . Stolietof a 
ajunsj in Kabulistan la Bala-Hissar, 
rezidenţa căpeteniei Duranilor Şir 
Aii, şi a fost primită cu mari onorl 
de câtrâ acesta. Anglia se hotărî să 
trâmitâ o contra-misiurfe, care avut 
o soartă foarte puţin de invidiat.

Misiunea engleză, condusă de Sir 
N evil Chamberlatn ajungând la tre- 
cătoarea Kbyber, ofiţerii emirului din 
Kabul i-afi refuzat intrarea in ţară, 
ameninţând că se vor opune cu ar
mele chiar. Misiunea s a  intors ne 
mai făcând nici o încercare de a ’1 
indupleca pe emir să primească 
ambasada, englejil ah renunţat la 
misiune. Sir Nevil Chamberlain se 
află pe drumul spre Madras; cel 
lalţl membri al misiunel —  intre cari 
şi doi prinţi Inzî,— s’afi intors la 
Simla. Anglia privind aceasta ca o 
insultă adusă imperiului, a şi dispus 
stringerea unei oştiri de 8,000 de 
oameni, cari să intre in Cabul pe la 
Quetta. 0  altă oştire de 6000 de | 
oameni va intra prin valea Coorum, 
mal spre sud de trecâtoarea Khy- 
ber, unde s’a întâmplat afrontul. 
O a treia coloană va trece chiar de-a 
lungul trecătorii Khyber. înainte de 
luna Decembre ninge arare ori, in- 
cât e destulă vreme de a ocupa Ca- 
bulul şi Kandaharul.

Discursul principelui deBismarck

(Urmare şi fine).

Vift acuma la cestiunea, când şi 
pentru ce am renunţat la silinţele 
mele pentru democraţia socială, 
schimbându’ml poziţia faţă cu dânsa.

Aceasta datează de la momentul 
c â n d --  memoria mă părăseşte aci 
ca şi la Fritzsche —  nu mal şti fi, d, 
Bebel sad d. Liebknecht, dar de si
gur unul dintre aceşti doi, făcând un 
apel patetic, a înfăţişat comuna din 
Franţa ca model al instituţiunilor; 
mârturisindu-se public credincios al 
evangeliulul acestor omorttorl şi pe
trolişti. In acel moment am simţit 
sarcina convingerii pericolului ce ne 
ameninţa. Am fost de atunci absent 
prin boală şi resboifi, nu m’am o - 
cupat cu aceste lucruri, dar acel a- 
pel la comună era o rază de lumină 
căzută asupra cestiel, şi din acel mo
ment am recunoscut in elementele 
socialiste un vrăjmaş, in contra că
ruia statul şi societatea se află in stare 
de apărare. Am făcut adese ori încer
cări de a mă opune socialismului şi am 
trebuit să aud o mulţime de mus
trări ; insă încercările n’afi lipsit. 
Şi nici nu cred in nefolosinţa în
cercărilor noastre de care se vor
beşte m erefi;  nici n’avem nevoe sâ 
întrebuinţăm aci mijloaoele drastice 
cari afi fost întrebuinţate in Franţa, 
dar Franţa nu mal este cuibul prin
cipal al socialismului. Şi prin ce ? 
Prin convingere? Nu! Prin repre
siuni violente, prin mijloace cari n’aş 
voi şi sper că nici nu voifi fi nevoit 
sâ le recomand spre imitare.

Anglia are pedepse mult mal as
pre pentru asemenea escese şi inve- 
ninârl ale opiniei publice; cine se 
prinde acolo, are cel puţin trei-zecl 
de zile de închisoare. Dar ce e o 
închisoare englezească? Nu e ca aici 
la Plâtzensee, unde aceşti domni 
trăesc foarte bine, ci acolo nu e de 
cât bancă de lemn şi nimic mal 
m u lt; asemeneâ 30 de zile de in
chisoare nu e lucru de şagă, care se 
poartă atât de lesne ca doă luni în
chisoare la Plfitzensee. Acel apel la 
comună se continuă de mulţi ani in 
activitatea presei. Mi-a-duo aminte 
a fi citit in »Post* estrasul unul ar
ticol dintr'un ziar socialist; —  omo

ri rea generalul Mezenzoff era deiri 
acolo ca o executare justă, Iş 
mandându-sa in termeni destH 
desluşiţi întrebuinţarea unul an 
nea sistem şi pentru imprejdfc 
germane şi incheiând cu vor,li 
discite m oniti!

El bine, dd-lor, vă veţi adu» 
minte cu toţi de acel articol i 
era doar un lapsus calami ; in ti) 
cel mal recent am citit un al] 
ticol probabil din tot acel zin 
care se zicea: Toate hotârlrile* 
stre, toate legile noastre nu p o p i 
nimica socialismului, dar legiup 
ar trebui să se gândească la re l 
sabilitatea care o iafi personali) 
cedând incontra socialismului,ţu 
ticolul incheia cu traducerea vrii 
lor discite moniti, cu esclamaţia îi 
teţl prevestiţi! Dar prevestiţi 
ce?  De nimic alt decât de o l 
nihilist şi de flinta de alici a lu 
biling. Dar, dd-lor, dacă trebS I 
trăim aşa sub tirania unei a» 
ţiunl de bandiţi, atuncea exisn 
'şi perde valoarea, (bravo!) şi 4j 
că Reichstagul va sprijini pe g i  
nele şi pe împăratul, care cţi 
crotire pentru persoana sa, ps 
supuşii săi prusienl şi pentru t 
patrioţii sel germani.

Se poate foarte bine ca cu jjşfj 
stă împrejurare să cază incă 
dintre noi jertfe atentatelor -11 
ori cine căruia i s’ar putea intt 
pla aceasta, trebue sâ găndeasjp 
cade spre folosul, spre marele fc| 
al patriei sale pe câmpul de on§ i|

REVISTA ZIARELOR V
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Faptele, ce fie-care zi se deafâşoriic 
intea noastră, sunt de natură atăt de ips 
de gravă şi de îngrijitoare, in căt I  
nea unui ziar independiute, de a le <1 
si a ’şl da opiniunea, devine foartl 1| 
grată şi fonte dureroasă.

Mesagiul, cu care s’a deschis Cori 
legiuitoare, a produs, in general 
şi o penibilă impresiune. El nu s 
de loc oonform cu înălţimea gravităt 
tuaţianel şi a misiunel, ce aii Adul 
in aceasta sesiune estraordinară. Păi | 
forma sa esterioară constituţională nla 
corectă; căci, cum am mal zis ie r ţp  
un ministru nu subscrie ca preşedinta 
consiliu lu i— simbolul unităţel şi rt oi 
sabilităţei solidare a ministeralui. 
dai şeii este care a nemulţămit şi »  M 
j i t  mat mult spiritele. Este lipsit di1»  
claritate, precisiune şi francheţe, ce I» 
buia să aibă un act de aşa gravittt’1 
circumstanţele de astă-zl D-nil mint
nu zio nimic, saă zic prea mult. f i

fritNu zio n im ic; căci nu spun, 
lămurit, eondiţiunile saă chestiunile^* 
vitoare la noi, care se află iu tratatul 
Berlin. Se mulţumesc ce frage vagi şifjj 
tice, ca acelea: ca »otărîrea Adunări Jl 
nu compromită presantul şi să ne as;n' 
viitorul* ; ca »să facem pe toţi fiii 4  
a se bucura de bunurile păcel*; ca tl 
desperăm de viitor*, etc,

Şi apoi, ca să ne console de sinjl: 
punct, asupra căruia Mesagiul este « 
»cedarea judeţelor noastre de peste Pi 
d-nil miniştri ne daă speranţa că »• 
ce nu ni s’a dat astă-zl. măine ni ij 
da de către dreptatea mal bine lumi ui 
a Europei* ; şi că »să avem convincţi ii 
că naţiunea romana a dobândit baniţa 
inţa guvernelor străine.*

Spunendn-ne aceste fraseţ vagi ş i , f  
tice, aă orezut d-nil miniştri că A d| 
rile pot lucra aşia cum ,să nu com* 
mită presantul şi să asigure viitorul r  
¡noastre ?*

Dar la aceste frase, cari alt-fel jfi 
produsul unor convincţiunl sincere aleW 
miniştri, lesne se poate răspunde.

Şi se poate |zioe: dar, spre a luer I 
să nu oompromitem presantul şi să net) 
garăm vitorul, trebue să ne spuneţi, fs  
şi lămurit, ce cereţi de la noi, şi ca 
servaţiunl faceţi asupra fie-căreia din 
tiunile cuprinse in tractatul din Be 
V orbiţi de o oondiţiune a reounoag 
indepandinţel noastre, de cedarea Başj 
biel către Rusia; dar nu ne spuneţi n 
asupra el, măoar at&t cât era scrie in 
d-lul L  Cftmpineanu oătre d. represen 
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T I M P U L

Hui rusesc din Baoarescl. Na am 
[ a Mesagiu! d-voastru, asupra 

|tiunl, nimic mai mult de aut se 
in traotatnl din Berlin 1 

i.pra celei de a dona oondiţinne 
[cere! independinţei noastre, pusă 
Mărit fi positiv tractotnl din Ber- 
ssupra cestinnel israeliţilor, nn 

Mesagiu l d-voastru, nici un sin
i i  V'a fost oare teamă, d-nilor 
Ke a menţiona şi aceasta a dona 
J? Daca tăcerea d-vi>aetră ar fi 

fiii ştearsă fi din tecstnl trac- 
[jji Berlin! Dar t>a esistă, fi va 
leestiunea independinţei noastre 
Le tot fără solnţinne, până ce 
Uinnea coiupetintă a ţărel se va 
şi asupra nî. Aă să tacă oare ş 
sdii majorităţile d-voastră, asn 

w cestianl? Na aă să zică nimic ? 
I'i, cum şi până când vom sta in 

periculoasă in care ne aflăm 
I adicăjin conoertul f uni!iei şi al 

europeane ?
[ţi cereţi ca să ne punem cu toţi

un

Lşi bS facem pe toţi fii fir A a 
* lunurile păcii. Inţeles-aţl prin fiii 

Biţii pământului? Nu o credem 
iiuţiunea nn zice aceasta. Prin ur- 
Ir d voastră, nici Crmerile actuale 

pPspunde la această a doă coudi 
In tractatul de la Berlin. Va trebui

tot nonă, cari ştim că am fost jertfa ce 1 
lei mal mari injustiţii, că cererile noastre 
nn aă fost ascnltate la Berlin, că nimeni, 

bsolut nimeni, nu ne-a sprijinit în Con
gres, — vin de ne spun prin masaj: »că 
am dobăndit bunăvoinţă a guvernelor 
străine*?!..: Dar de cănd, dar cam am 
dobăndit această bună voinţă? căci fap
tele presantulnî nn ni se indică; şi ve
dem că poziţinnea noastră stă ancă sns- 
pensă şi incertă, pănă, cel puţin, vom răs
punde asnpra tractatului de la Berlin!..

Frasele dar, vagi şi sonore, ori căt de 
frumoase ar fi, nn înlătură dificultăţile 
grave in cari ne aflăm. Bine era ca me 
sajnl să le evite, ia nişte timpi atăt de 
grei1...

Un singnr lacra înţelegem din Mesaje 
care este olar şi bioe cugetat : scopul 
adică, ce trebue să'şî propună Adunării 
în lncrarea lor, acela »de a nu ee corn' 
promite présentai şi de a ee asigara vii 
torni ţărei noastre*.

Numai cănd Adunările actuale se vor 
declara incompetinte de a răspunde la tra 
tatul de Bsrlin , in ceea ce ne priveşte 
numai cănd ele, indicând anume articolele 
din Constituţinnn, ce trebuiesc revizuite ; 
şi numai cănd guvern şi majorităţi se vor 
ani spre a se convoca o Constituantă de 
revizuire, in cel mal scurt termen, —  nu
mai atunci se va atinge scopul indicat de 

jks:eptăm o Constituantă. Insă trac- I mesaj.
Îs Berlin, ia aceste doă condiţiunl, I Altfel, avem să ne prăvălim in dificul- 
un tot indivizibil. Daca nn aţi con-1 tăţl, încurcături, division! şi slăbiciuni, din 
constituanta pentrnadeelegaam-1 ce in ce mal mari; şi nnmal aceia, cari 

ţicni va trebui dar să asceptăm an I doresc peirea noastră, ss pot bacara dea- 
,te trei ani, până ce răspunsul n os-1 semenea complicaţiunl 1 

[dea, până ce posiţinnea noastră, ca I Acelaşi dram armat a condus Polonia 
ndinte, si fie bine stabilită, şi | la peire ! 

ri, in raport cu toate Poterile. Dar | Ne întreabă insă, ca multă urbanitate 
[fi să asceptăm încă atâta timp, I şi dreptate, confraţii noştri delà * România 

se va crede momentul oportun I Liberă» de duminică : că ce este de făcut? 
ft'jjjHj convoca o Constituantă? Prndent I căci poate gnvernnl rusesc să nn voiaacă a 
C|knu ic st fi ca, din o chestiune de I aştepta timpul de care are nevoie convo- 

Iceişil şi de vitalitate naţională, să se I oarea anei Constituante.
B o Simplă chestiune de oportunitate? I Aceste dificultăţi de fapt, ca şi altele, le 
i' i mIşmI vorbeşte In Mesagitt, nn ştim I le recunoaştem şi noi, ca şi confraţii delà 

J |ra s cafea oară, de »unirea tnrulor*. I «România Liberă» ca şi cel de a «Romă- 
îsta a devenit o frază banală în I nul». Ceşti unea insă este de a alege intre 
jr miniştri radicali, care nn mal are | două rele, pe cel mai mic. Relele, tot de 
ir meritul nontăţeî! Apoi unirea | fapt, cari ar résulta din violarea atăt de 
cănd nnmal partidul radioal, sin- I scandaloasă, a Constituţinnel de către Adn- 

4 partid dispuni de toată soarta a- I nările actuale ; din precipitarea de a rumpe 
ii, pune chestiunile aşa, şi se pare I o bucată din trupul nostru, fără măcar a 
stă a le resolya aşa, cam nn mai I consulta naţiunea daca voieşte ori nu vo- 

[nsttăinezB trei judeţe ale acestei I ieşte a da acea bucată; din nesocotinţa 
ia io schimb alte pământuri I neprevederea şi imensa ereziă de a con si- 

ij|lDuu5ri,,eu întinderea păuă la mare?« I dera ca o „rectificare de fruntarii* cesiu- 
.sta se juste prea bine chema nnire I nea unei provincii întregi la o altă po

stării partidului radical, în nn se | tere vecină, şi de a sigila astfel alipirea la 
au unire ca cele-l-alte partide din I altul şi deslipirea delà noi a ucümï provinci 

fa căror sfaturi sunt nesocotite şi I mai tare chiar decăt Congresul delà Berlin 
Bl «te, şi a căror acţiune este en to- I care a ordonat’o ca jertfă făcută păcii ge
mă 1 I nerale şi unor interese generale, pe cari
re unirea insă între membri radi- I nn le ştim ; din dnreiosnl efect ce are să
i nn mal avea mesajul nevoie I producă in ţară şi din trista impresinne
ii vorbi, afară numai daca şefiiI ce are să facă in Europa, de a se vedea
partid nn încep a se teme ca I că nnmal partida radicală şi Domnul s’au 

(iii să nu se émancipé. Iar daca I unit spre a înstrăina o parte a ţărei, fără 
ales unirea cu eele-l’alte partide, I ştirea şi voia naţiune!, consultată «a d h oc» 
stagiul mal bine era să tacă şi să I pentrn aceasta, şi «singură, competinte a 
sa proba »prin fapte* dorinţa a - 1 se pronunţa: să convenim, cn confraţii 
mir?. I noştri delà „România Liberă* şi delà „Ro-
despre consolările, ce ni se daă prin I mânui*, că aceste rele „de fapt* ar fi mult 
â, să ne crează d-nil miniştri, că I mal mari, mal numeroase, mal teribile, de 
li surie. »Astăzi* pierdem Basarabia ; I căt acele, de a se mal aştepta trei saă pa- 
• este clar şi positiv ; şi d-nil mi-1 tru lnnl spre a se convoca o Constituantă ! 
Ba spun că »mâine are să ne dea I Acest termen nu poate fi mal lnng; căci 
ţe Europa.* Dar cănd va fi acel I o lună şi jumătate va trebui Adunărilor 
ldar în ce va consta acea drnp- ] actuale spre a indica peneturile de revi

zuire;—  şi, astfel, «reacţionarii» confraţi-
U»t d-lor, —  cari mărturisesc că I lor delà «Romanul» nu vor putea atinge 
I Europa nu ne-a dat dreptate; şi I in Constituantă alte punctări decăt cele

ndioate de Adunările actuale, in cari dd. 
radicali aă o majoritate compactă. Alege
rile pentrn Constituantă se pot efectua in- 
tr’ o lnnă, neflind nevoie a se aştepta ma
ximal de donă lnnl din art. 95. Iar nona 
Adunare se poate convoca in 10 ori 15 
zile dnpă alegeri. Astfel că, in trei lnnl, 
cel mult, de astăzi, am pntea avea o Con
stituantă.

Sontem siguri că gnvernnl rnseso va 
consimţi singur să aştepte acest ter
men ; căci, nu credem ca acest guvern să 
prefere a se pronnuţa, asnpra cestinnel 
Basarabiei, nişte Adunări cari n’aă drep
tul, n’aă competinţa a o resolva, şi al că
ror răspnns, orl-care ar fi e l , şi sub ori 
ce formă s’ar da, va fi nnl şi fără nici 
o valoare.

Apoi, cănd inşişl confraţii de la »Ro
mânia liberă declară, in nnmăral de Du
minică: că actualele Corpuri nn »aă des
tulă autoritate* in această cestinne ; c ă , 
autorizând gnvernnl să intre in negoţiăr! 
pentrn transmiterea celor trei jodeţe d in 
Basarabia şi pentrn priimirea Dobrogel, 
»Corpurile legiuitoare i-ar delega pateri, 
pe cari naţiunea nn li le-a încredinţat*... 
o asemenea antorizire ar fi »extra-conati- 
tuţională...* învelită in interpretaţioni jn -  
daioe;— negreşit oâ orl-ce esitare dipare.

potelor, in arările intregel mănăstiri şi ale Ziarnl «Descentralizarea» şi, dnpă dăn- 
pnblionlnî, a pleoat de la Sinaia, însoţită 
de doamnele onrţe! Sale şi de d. prefect 
al judeţnlnl Prahova.

M. S. Doamna a ajung, la orele 3, la 
kilometru 23, unde nn tren special o a- 
ştepta. Aici înălţimea Sa a fost întâmpi
nată de d. director al poştelor telegrafe
lor, de d. C. Olănescn, inspector de con
trol, şi de d. director al căel ferate. Tre
nai domnesc a'a pas la mişcare şi, la 
orele 4, a intrat in gara Pioasei, nnde 
Măria Sa fu întâmpinată de D. ministru 
financelor şi D-na Câmpineann, de toate 
autorităţile, de c’ er, de D-nil ofiţeri al 
garnizoanei şi nn public numeros.

La staţiunea Chitila, I. 3. Doamna a fost 
primită de D. prefect al judeţnlnl I lfov , 
şi D. colonel V. (Jreţeanu, în oapnl cor
pului de ofiţeri ai brigadel de roşiori, a 
salutat trecerea Măriei Sale presentându'I 
un frumos buchet de flori.

La orele 5 '/*, trenai princiar a intrat 
în gara Cotrocenî, nnde I. S. Domnitorul, 
înconjurat de casa Sa militară, faţă fiind 
D-nil miniştri şi doamnele socii ale D-lor,
D. preşedinte al cnrţel de comptnrl, D. 
primar al capitalei, D. prefect de poliţie 
şi D-nil ofiţeri superiori aflaţi în g.irui- 
soană, şi multe alte notabilităţi, a intâm-

Cănd nn ziar, ale căra! simpatii cn par- piuat pe M. S. Doamna, şi nnde nn mare
tidnl radical sunt cunoscute, care nu poate 
fi bănfiit de adversar guvernului, recu
noaşte şi deolară că actualele Adunări nn 
au putere şi drept a rezolva aceste Ges
tiuni ; că daca ar face-o, ar viol» consti- 
tnţinnea; că aşa act ar fi „extra-consti- 
tnţional*, adică că ne-am afla, curat şi 
simplu, »in stare de dictatură*; cănd ve
dem ast-fel, că ateste adevăruri predomină, 
din ee in ce, opiniunea publică, şi că chiar 
diferinţele de culori politice incep a dis
pare înaintea lor; facem, pănă este ăncă 
timp, nn ultim apel guvernanţilor noştri, 
tuturor confraţilor de la toate ziarele po
litice, de or!-ce nnanţe, tuturor in fine, 
bărbaţilor noştri de stat, din or!-ce par
tidă, ca să eonjnrăm cn toţii pericolele ce 
ne a meninţă , Bă recunoaştem cn toţii 
necompetinţa Adunărilor actuale, să indi
căm numai cele mai esenţiale, cele mal 
pnţine şi indispensabile revisniri de făcnt 
in constitnţinnc, să lucrăm cn toţii spre 
a se alege, căt mal]cnrănd, o constituantă 
patriotică, laminată şi prudentă; şi, nniţ! 
ast-fel, ca un singnr om, spre a nn com
promite presantul şi a asigura viitorul , 
vom scăpa de gravele pericole in cari ne 
aflăm; şi ntnncl nnmal, liberi iar de a ne 
ocupa de micele noastre cestianl interioare» 
vom pntes zice en mândrie:

»Ne-am făcnt datoria!*

C R O N I C A

număr de doamne, oferindu’I buchete de 
flori, afl nrat bnna-renire graţioasei noas
tre Suverane.

•
In privinţa unor dennnţărl ale »Româ

nului* c&re'i serveai! de premise pentrn a 
conclude, că procesul de delapidare de 
bani pnblicî >. a. trebue să treacă iar fn 
cercetarea juraţilor, »Monitorul* coprinde 
următorul comunicat :

In arma celor publicate prin ziarnl »Ro
mânul* de la 8 Septembre in privinţa tri
bunalului de Prahova, că ar fi absolvit 
pe autorii abnsnrilor de la vama Predeal, 
şi că in afacerea subprefectului Drăguli- 
nescu şi directomlni penitenciarului loca), 
Trăsnea, ar fi dat ordonanţă de nenrmă- 
rire, ministerul, luând informaţiuni în pri
vinţa acestor afaceri, atât din dosarele 
respective, cât şi din raportările D-lor 
prim-pruenror şi prim preşedinte locali 
snb No. 7,298 şi No. 18,944, s'a putut 
convinge că faptele imputate acelui tribu
nal un eratt esacte, şi că ziarul »Românul* 
fusese indus in eroare.

In adevăr, nici o ordonanţă de nenrmă- 
rire d’u intervenit din partea d-lnl jude
cător de instrucţiune respectiv, nici in a- 
facerea snb-prefectalnl Drăgalinescn, nici 
in aceea a directorului penitenciarului, 
Trăsnea. 'Amăodonă aceste afaceri sont 
ăncă pendinte şi instrucţiunea ’şl urmează 
cnrsnl.

Asemenea, in cestinnea abnsnrilor de la 
vama Predeal, tribunalul nn a absolvit, 
cnm se pretinde, pe delincnenţil trimişi 
inaintea sa. Procesul acesta fiind sorocit 
pentrn zioa de 27 octombre, şi nefiind

Credit. — Prin înalt decret Domnesc s’a 
aprobat deschiderea nnnl credit extraor
dinar de lei 5,000, pe seama ministerului 
cultelor şi instrncţinnel publice, spre a se ăncă venit la ordinea zilei, tribunalul n’a

MLETONU L „T IM P U L U I“

|j OCAZIA PREMIULUI ACADEMIC...
(armare)

Irămădlrea nepotrivită a numelor 
proprii.

Dar nnde 6ste tare D. Ureche,

«sem  noi in C onvorbiri, 
i  le in citarea de nnme proprii. Acolo 

'1  «  se află in elementul sen, incepe a’şi 
(de cumpătai, sonul gol al cuvintelor 
botez şi de familie il transpoartă in 

lnme fericită, nnde prosaica lege 
logicei şi a exactităţii ştiinţifice nn 
ai domneşte. Cu deosebire ne prenm- 

*“  (atunci prin ţara Spaniolilor, pe nnde 
latrolul este mai greu, şi ne incăntă 

senari ca cele următoare:
M,Nu, oii căt am pută supăra vre
ai din acele spirite, — de care altă 
1  rideam, pe cari azi le deplăngem | 

f 'J t  ’Pirite pururea gata a deprecia ee )

este românesc, — nn , repeţim , Miron 
Costin nn este Willehardnin , nici sire 
de Juinviile, Froissart;, Filip de Comi- 
nes, el nn este Olanyro Morales, Znrita, 
Garivay, Muntauer, Mariana, Moncada 
nn este asemenea autorul cronicelor de 
Na poli, nici Villani; nn este a fortiori^ ca
talogării de date şi domni ai Germaniei feo- 
dale... Miron Cosim este in fond t istorici*

La aceasta respunde D. Ureche 
in Revista  din 1 iunie :

Ce-mi mai impută D. T. L. Mâiorescu? 
„Unde este tare D. Ureche, ecrie D. Ma- 
ioresen, este in citarea de nnme proprii.. 
Cn deosebire ne prefimblă prin ţara 
spaniolilor, pe nnde controlai est* mai 
greu şi ne incăntă cn sonnri ca cele 
armatoare;

Aici citează din scrierea mea pasa- 
ginl începând cn aceste vorbe: „Nn ori 
căt am pntea supăra pe vre unul din 
acele spirite de care altă dată rideam 
pe care azi.le deplăngem, spirite pururea 
gata a deprecia ceea ce este romlnesc

putea plăti atăt dinrnele şi transportai 
membrilor consiliului general de instruc
ţiune, convocat annl acesta, căt şi cele- 
alte cheltnell ce va ocasiona funcţionarea 
consiliului.

*

Dtcorafie. — Prin înaltul decret cn No. 
2,122, Măria Sa Domnitorul a bine-voit 
a numi pe d. Vegezi Rnscala, publicist, 
membra al ordinnlnl »Steaoa României,* 
in gradai da comandore.

avat ăncă ocazinnea de a’ l jndeca, prin 
armare nici de a achita, nici a condamna.

Ceea ce se constată din dosarul instrnc
ţinnel este nnmal că in privinţa unora din 
inculpaţi, judecătornl de instrucţiune, ne
găsind probe de culpabilitate, a dat ordo
nanţa aceasta, care a remas definitivă, 
ăncă de la 16 iunie, prin neoposarea celor 
in drept. .,

Ministerul dară se crede dator a pn 
blic.t aceste desluşiri, atăt pentrn restabi- 

I lirea adevărnlnî, căt şi pentrn a da o le-

sn), ziarnl «Timpul», in nnmăral săQ din 
14 septembre cnrent, conţine ştirea că au
ri ta tea militară rusă a început aă desfacă 
linia militară construită de dănsa intre 
Frăţeşti şi Zimnicea, ridicând rail urile şi 
traversele,

Interpretaţianea art. XIII din conven- 
ţinnea dela 4 (16) aprilie 1877 a dat, in 
adevăr, naştere la diverginţe de opininnl, 
in privinţa determin&rel materialului care 
se poate ridica de autoritatea militară şi 
acela care remăne proprietatea etatnlnl.

Pănă la resolveres insă a aceeste! ces- 
tiuni prin bană înţelegere, s’a convenit a 
se mănţine starea actuală, şi, dnpă infor- 
maţiunile ce are comisariatul general al 
guvernului pe lăngă comandămentnl tra
pelor imperiale ruse, in fapt, nn se ridieă 
nici railnrile nici traversele de pe acea
linie. («Comunicat».)

•

Din cansa ploilor armate, zilele treente 
rinrile, eşind din matca lor» aă produs 
mai multe stricăciuni. Bnzenl a rapt po- 
dal rusesc „Râmnicnl s’afi revărsat chiar 
in oraş, nnde a inecat pe o fe mee annme 
Dospina lnl loan Corepcarn şi nn copil ca 
de 9 lnnl al locnitornlni Grigore Nazaru.

Terasmentele dramului de fer s’aa rapt 
intre Cilibia şi Fă orei, intre SerbeştI şi 
Hannl-Conachi, intre Tecuci şi Mărăşeştl, 
din cauza debordărei apel Buzăului, Şire
tului şi Şnaiţel. Lucrările de reparaţie a’aă 
incepnt şi se urmează cn activitate. Se 
speră că, in două-trel zile, circulaţia pe 
liniile ferate va fi restabilită.

(»Comunicat).
e

D. Al, Odobescu a demisionat din pos
tul de secretar al ministrului afacerilor 
străine.

In local d-sale, s’a numit d. Gr. Ghica, 
ăntăiul secretar al agenţiei noastre di
plomatice din ConstantinopoL

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa de la 18 Septembre 1878.
La ora 1 dnpă ameazï ee procédé la fa

cerea apelului nominal, snb preşedinţa D-lnl 
vice-preşedinte A. Stolojan, şi se constată 
că Adunarea nn este in numărul cerut de 
regulament spre a se pntea ţine şedinţă.

D. vice-preşedinte face cunoscut Adnnă- 
rei că de la nn nnmăr însemnat de depu
taţi a primit telegrame, că nn pot veni din 
causă că comnnicaţinnea este întreruptă 
în mal multe localităţi.

Şedinţa viitoare se anunţă pe a doa-zi 
19 Septembre.

Şansă de câştig extraordinară. După o 
anunţare a biuroulnl principal Tsenthal & 
Co. in Hambnrg, nltima tragere a loteriei 
de Stat Hauburgeană, ee incepe la 23 Oc
tombre şi se termină la 13 Noembre. In 
cnrsnl acestor 20 de zile se trag in această 
lotăriă circa 9 milioane de franci. Această 
samă enormă se împarte asnpra 28,100 
câştiguri; — Această loterie mal continuă 
nnmal 69,500 lose. Şansa de a face nn câş
tig principal extraordinar e dară foarte 
importantă, căci mal mnlt ca jumătate a 
tu tor losnrilor trebue să câştire.
: Guvernul german de la Hambnrg, dnpă 
cnm e cunoscut aparţinând statelor ger
mane celor mal bogate, garantează cn toată 
averea grandioasă a Statului, pentru plata 
esactă a câştigurilor. Sa oferă dar din 
toate punctele de vedere pentrn fie-eine o 
siguranţă perfectă. In fine atragem aten
ţiunea asnpra annneinlnl binronlnl prin-

Sămbită 16 ale curentei, I. 8. Doamna, I gitimu reparaţinne magistraţilor acuzaţi j pJSSiei* ^ « n l ^ t r  u ^ a îtă z l^ d e  Í  ̂ d ‘ 
1 orela 11 %  dimineaţa, m snnetnl olo- | pe nedrept. I m  pot Ina toate desluşirile.

" " 5 * 5  • .??te punturilor in discuţie. Insô pe lăngă ! prin Italia, prin Germania, dar neWillAhfirnrtiiin _ iiiai S ipa Ha .minviliA . . . .  _ . . . .  * . ... . . .Willehardomd , moi Sire de Joinville, I : m  r* ;  • , •„  . .  . . . .  ’ acel8oiu de public există fără îndoialăFroiseart, Filip de Comiut-s.... Miron . . . . . , „ . .„  . . . . . . . .  I deşi poate intr un numer mai mic,Costin este in fond istonc.* i r . .  .. ,„ I cetitorii cu simţimentul elementar Şi D. Mâiorescu ca sfi probeze că sunt
ignorant, numeşte spanioli istorici cro
nicarii francesi şi italiani. Cănd vor
beşte de Froisaart, Comines ctc. zice că 
mă preumbla in ţara Spaniolilor 1

D. T. L. Mâiorescu care ştie cum s’a 
prăsit tot neamul redactorilor Convor
birilor din maimuţelo Ini Darwin, ignoră 
cine fn nn Comines, nn Morales!...

A h ! ignoranta criticului este cea mai rea 
rea din ignoranfe!

Ce mai fineţă de ptocedare! Nu 
cumva D-nul Ureche şi-a scris res- 
punaurile D-sale pentru acel soiu de 
cetitori, cari intr’o discuţie se mulţă- 
mesc de a ceti numai pe una din părţi, 
fără a se intreba, ce zisese şi cei- 
laltăf Atunci ne-am pntea esplica 
denaturarea cam prea făţişă ce o 
încearcă D-sa in privinţa tuturor

de dreptate, care intr’odiscuţie, dacă 
o urmăresc, işi dau osteneala a as
culta pe am bidoue părţile. Şi inain
tea acestor oameni mai cu minte 
cum va remăne D. Ureche cu res- 
punsnl D-sale?

In relevarea noastră critică din 
C onvorbiri reprodusesem în treg  pa- 

Jsagiul D-lui Ureche cu acea duzină 
de nume proprii citate de D-sa, şi 
fiindcă cea mai mare parte a acestor 
numiri sunt numiri de Spanioli, am 
z is ; „cu deosebire ne preumblă a- 
tnnei prin ţara Spaniolilor.* Oi ne 
zice „cu deosebire ţara Spaniolilor,* 
zice doue lucruri: ăntăi ca sunt şi alte 
ţeri In chestie, al doilea, că, intre ele 
ţara Spaniolilor este deosebită. Şi 
In adevăr d. Ureche In citatnl pa
sagiu ne preumblă prin Franţa,

preumblă „cu deosebire* prin ţara 
Spaniolilor.

D-sa Insă răspnnzănd criticei noas
tre lasă la o parte togmal numele 
spaniole In reproducerea pasagiulul 
săQ, şi susţine apoi, că noi am nu
mit Spanioli pe cronicarii francezi 
şi italiani.

Prestigitatoril obicinuesc cunoscu
tul tou r de passe-passe de a presenta 
mal ăntăi două obiecte şi de a face 
apoi să dispară unul din ele In mâ
necă, spre marea surprindere a co
piilor spectatori. —  Togmal pe Spa
nioli şi-a găsit d. Ureche să şi-I 
escamoteze astfel din propriul sâb 
citat ? —  Ce neagră ingratitudine!

(va arma)
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CURTI EI
M O O O S I O A I E I ,  C A S A  O R E C Ê N U . I  S O
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tôte felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
j î o s e f

Furnisornl Curţii, No. 20 Colţul Bnlov ardulul ţi Mogofôiel Casele Grecénu.

FDRNISORUL
2 0 ,  O O L T I U L  B U L E V A R D T J L U I  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, c& i a sosit pentru sesonul 
cele mai moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Qardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte faséne
PREŢURILE CELE

Se priimeşte şi comfimp de trite felurile de haine care 
se cfecturitjă cu mare promptitudine.

In urma pârtiei¡ăr. î . str.iordi- 
nare a publicului român la loteria 
d» Stat Hxmbnrgănă, priimiro în 
fie-care Şi merefl invit» ti nul din 
parten mal multor firme de acolo, 
cari vor să priceai'« distribuir»« 
acestor lose în România contra 
acordăret nnui provision. In f«ţa 
unei corespondenţi mare aş» de cur- 
găt5re, ne este imposibil dea res
ponde fîe-cfirul în parte, şi declarăm 
prin acesta că nu instituim nici o 
agentură pentru vSnŞurea acestor 
lose, de óre-ce nn ne este cn pu
tinţă de a plăti pentrn vfinŞarea 
acestor lose ver’ un provision, fiind
că noi vindem numai losurl ori
ginale. Hamburg Septembrie 1878.

Biuronl principal de loterie

Hamburg.

¡ Poemă de V. RU3ÄNKSCU, fost grefier la 
Consiliul de rnsbll al DiviŞiel a 2-a activă.

Ln trite lib răriliile :

S MA R D A N U L
*»

"V "  I D I  1ST X J  I _ i .

{ Am onore a anuncia onor. Public» că am 
deschis acuma o

Magasie de tapete
! M8 voiü sili a putea oferi îJ tot-d’a-nna 
! o mare alegere de TAPPTE şi fac cunoscut 
că chiar do acuma sânt förte bine asortat.! 

Cn t6tă stima
H. H O N I C H

(793— 11) Strada Stirbey-Vodă No. 3.

O trăsură (faeton) uş6ră şi
__ __ ___ ___ puţin întrebuinţată, şi o pe-1
reche de cal de cinci ani Împreună cu ba -! 
muri. A se adresa in calea-Şerban Vodă I 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2— 6 post 
meridiane.

HOHAI E  I LUSTRATE
Apare de trei ori pe septemână: Duminică, Mercur! şi Vineri.

IST o . 1 - S 3  IT S T  C L U S I V  

conţinând

D O M N U L  SCUMP- AMI C
Cli. Pan) de Kock

se afiă de venŞare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

toti f l i l a i t i  de diare atât io Bncoresci cât si io districte.
Cu No. 24 a început romanul

i o  isr A.
GEORGES SAND.

După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a îuceput cn No. 26 interesantul roman.

MISERABILII LONDREI
P I E R R E  Z A C C O N A .

Aceste din urmă donă romane se vor publica aşa că c&te o fasciculă va conţine 
urmarea romadnlul IOANA şi cea-1-altă urmarea romanului MISERABILIÎ.

Loteria do Slot
Hamburgiană

ultima tragere
cele mal mari şanse de câştig

la 23 Octombrie.
a. c. s. n.

se începe ultima şi principala tragere 
a loteriei de Stat Hamburgiană. conti
nuând fără întrerupere plinii la 13 No- 
embrie o. c. s. n. In cursul acestor 20 
de dile, se trag 28,100 de câştiguri ln 
total mal esistâ încă numai 69,500 lose 
in aedstă loieriâ şanse de câştige de’ră 
forte însemnat c&cl mal mult ca jumă
tate a tutulor losurilor eos'stente trebuie 
s& câştige negreşit 281,100 câştiguri să 

Lei noi 
500,000 
333,333
165.667
106.667
80,000
66.667
53.333
40.000
26.667
20.000
13.333 
6,667
8.333 
3,200 
1,600

667 
333 
184

impart precam arméjfi:

I
1
2 
2
3
4 

20 
30 
70

200
400
600
700

26065

Csstigu
Castigu
Castigu
Castigu
Casligu
Castigu

Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie sare câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie sare eâte 
Câştiguri tis care câte 
Câştiguri fie care eâte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 
Câştiguri fie care câte 

Tăte 28,100 câştiguri fac ln total suma de

8 Milione 649,293 Lei noi
Contra transmitere! apreciulul oficial- 

mente hotârit de

L n  ş i ’ l f  pentru losurl întregi . II. IDI? * originale
Q SŢ pentrn losurl jumă- 

1) tăţl originale
A  f i  pentru losurl sferturi 

25 originale
subsemnatul biroul prinoipale de Loterie 
espediâsft aceste lose originale valabile 
pentru tdte 20 de flile de trageri, şi in
vestite eu arm&rele Statului, in tdte 
pieţele Roman el prin poşte. — Costul 
se pdte transmite in monedă hârtie ro
mâne. Fie care trimitere de lose va 
fi Însoţită de programul oficial tradus 
in rom&nesce şi după terminarea tra- 
gerel, fie care posesor de lose primesce 
îndată şi fără ca sâ mal facă vre-o 
reclamaţie lista oficială a tragerel, din 
care listă resultatul tragerel se constată 
intr’un mod fdrte clar.

Pentru plata esactă a câştigurilor, gu
vernul german Ia Hamburg garantăză 
cu t<5tă averea grandiâaă a Statutlul, a- 
semenea şi achitarea sumelor câştigate 
se face sud controlul guvern.ilul german 
şi prin intermediul nostru îndată după 
ce tragerea e terminată. Avem in tete 
pieţele mal mari din România Cores
pondenţi, Încât că putem plăti câştigă
torilor sumele căştigate oniar la domi- 
ciliulu lor şi ev. in moneda de aur ro
mâna. Avănd in vedere că mal este ca 
rnal un timp scurt pănă la începerea 
termenului de trageri, şi considerând 
ciroamstanţă eă eualitatea losurilor care 
mal este de dat e prea mică, rugăm pe 
onor. Amato'l a espedui comandele lor 
grabnic şi direct către:

Biroul principal de Loterie

J S F N T H A L  &  C
HAMBURG (Germania de Nord). 

Correspoidăm şi românesce. Scrisori din 
Românie in Hamburg sosesc in 70 ore.

C, N, STEFANESCU SAVINY
AKcnrrscT

E L E V  L v L E I D  A . I L I  A . T  

AL

I SCOALE! Bl 6ILLI ARTE DIN PARIS
Membru al SoaietăţeT centrale de arohitec|I din 

Parie şi Bruxelles, etc.

Anunţă că a deschis un atelier de architecţI 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planari, snnt rugaţi a se adresa 
Strada Cornetului No. 56, în dosul St. 
Visarion, sad la administra ţi unea acestui 
diar.

S 3 . IP .
Pdte că u'aţî venit diu canea timpului 

! ploios; vă aştept dar MercurI lu 12 ore 
I pe bulevard, lângă monumentul. De uu pu
teţi veni, vă rog forte mult a mă însciinţa 
printr’o scrisore poste-restanlc sub adresa : 
Batista E . P.

renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată ori-ce dnrere de 

cap se găsesce ia farmacia d-Inl F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

Fonderia de
a ini

E. KEI LHA
S T R A D A  I

efectuedă ori-ce lucrare de /b tftp  
modele, desluşiri seă desemnui

Se asigurriză bunii esecutbj $ 
Materialul cel mal

OrI-ce comandă pentrn condiliLr 
peî, instalarea băilor cu t6te ateusl 
puţuri de curte, pompe pentrn dfer  ■ 
buinţi, stropitori de grădini, j |, 
efectuări grabnic şi bine la

f
Asemenea se găsesc tot-d'a-o1 

posit: Ţevi de v lu m b , ţevi de 
tuci iu diferite dimensiuni, preoţii 
căţî confecţionate de tnc! pentrle 
construcţiuni.

Transmisiuni, curele ş. c. Iţ, u iţ  ^ .  
posit cu preţurile cele mai eftinil

#

îDOCTORUL BLUMENFEU
lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de r o i
(Tamis.)

INSTITU T HIDROPATIC K A LTE N LEU TG EBEl
L Ă N O Ă  V I B N A .

Cura de iarnă începe la 1 Octom brie (Preţurile de iu iu
Prospectele şi desluşiri la administraţia institutului hidropatio Haltenleutgenu 

Asemenea se pot căpăta desluşiri şi la Tipografia Thiel & Weiss. (79’î "

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCÍ-GIURGIÚ (Smâ
V u  At>tt n u  r t 10 SKPTKKBBISV A LABIL DE LA j octombbie 

BUCURESCI-G1UBGIÜ

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISSION
C .  A D  A M  

à Fans, 2 Carrefour de la Croix Rouge, %
Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marchan

dises ans prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France; 
accompagne les voysgeurs à visiter l’exposition et les curiosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polonais.

C O  X T i / i o  doctor în medicină 
• A Uni şi în chirurgie. Ma-

moşl şi m elic specialist pentro bO'ele de 
copii, d& consultaţii în t6ta filele de ia 3 
până la 5 ore p. ui. în strada Colţii No. 10. i

Tr. 1No. 1 Tr. No. 3
Diminâta Séra

Bucui-e s c î . . Plecare 9 15 5 05
Jilava . . . • • • • . 9 27 5 17
Sinteşti (Hal ta) . . 5 23
Vidra . . .
Grădişte (Huilta) . . . 9 52 5 42

. Sosire IO 01 5 51Comana . PI- care IO 11 6 01
Bău ésa . . . IO 39 6 29
Frăteştî . . IO 58 6 49
Giurgifl * ‘ . Sosire 

. Plecare
11
11

15
25

7 05 
Séra

Smărda . . . Sosire 11 35
Amia ă̂-Şi

E i  E  <G  .

l i

1 8 7 8  PANA LA NOI DEPOSITE, • c  

G IU K GIÜ -BU CU RESol 
Tr. Ne. 2

Sntârda 
Ui urgid

Comalia

Plecare
S osire Diminiţa

Frăteştî ,
Biüiésa

Sosire 
Plecare

Grădişte (Halta)
V id r a ..................
Sinteşti (Halta) 
JOaTa . . . .  
Bucurescî . . .

Plecare 9 05 
. . .  9 16 
. . .  9 39

Diailnéta

De închiriat, o casă in col6rea 
de Negru, Subur

bia Olteni, Strada Mircea-Vodă No. 29, 
situată intre curte şi grădină, cn un et»gid, 
având şese camere, cn salon şi sală de 
mâncare cn dependinţe, bine mobilate, snnt 
de închiriat chiar de acum, mobilate sad 
nemobilate. Amatorii se pot adresa la pro
prietar ce losueşte întrînsele. (794— 5)

A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4 : Cu trenul accele
rat No. 1, la ora 8 şi 15 minute, sera 
la Brăîla-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viens, Berlin, Peris, Petersburg.

II . Trenul No. 1: Cn trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Viena, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

I I I .  Trenul No. 3 : Cu trenul No. 6 
de călători care sosesce din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, după 
anie$ă-(ji.

T U R I

B CU VAPOARE DANUBIENE la p 9
Cu Vapâre de poeţi la  G iu rfltt

1) Sosind la Giurgid din sns:|LA 
Miercuri şi Vineri, cu Trenul N. .1

2) Plecând de la Giurgid în j o ţ l  
Miercuri şi Vineri cn Trenul Nil 1

3) Plecând de la Giurgid în sus: 
Vineri şi Duminică cn Trenul N

4) Sosind la Ginrgid din jo i  U 
Vineri şi Duminică cn Trenul b.

N B ) La gara F ilant se vând *> 
pentru vapóre, pentru töte staţinnflgiŞI 
pănă la Viena şi In jos pănă la j jm  rv\ rv*nr*n  w  . ' m w ->t t v i


